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INLEIDING  

Dit document bevat  het conceptuele en onderzoeksmethodische kader voor het onderzoek Zin 

in Jeugdzorg. Het beschrijft onze visie op zingeving, zorg en professionaliteit in deel 1. In deel 2 

volgt het onderzoeksmethodisch kader. 

De theorie is samengevat in het boekje Deuren openen naar zin in jeugdzorg. i Daar is de term 

uiteindelijke zingeving vervangen door existentiële zingeving. Ook vindt u in dit boekje de 

praktijkopbrengsten van het project. 

Het rapport Zingeving in de praktijk toont de resultaten van het empirisch onderzoek dat in 

2011/2012 is uitgevoerd. ii 

Samen geven deze documenten een compleet beeld van onderwerp en resultaten van dit 

onderzoeksproject. 

 

DEEL 1: CONCEPTUEEL KADER 

 

1. GOEDE ZORG IS RELATIONEEL  

In de jeugdzorg staat de relatie tussen zorgontvanger en zorgverlener centraal. Dat betekent dat 

goede zorg relationeel is. Op dit moment is ‘de cliënt centraal’ het uitgangspunt in de jeugdzorg, 

maar geldt ook: ‘niets is vanzelfsprekender dan het lijkt’. Dat is een forse verschuiving na de 

aanbodgerichte zorg en de management gestuurde beheersing en controle die de laatste 

decennia centraal stond. ‘De cliënt centraal’ weerspiegelt een nobel streven dat slechts ten dele 

de werkelijkheid in de jeugdzorgpraktijk dekt. De context van de professional wordt immers ook 

bepaald door een zorgorganisatie die functioneert binnen institutionele, financiële en juridische 

kaders. In onze visie nemen we ons uitgangspunt in een benadering van zorg waarin het 

aansluiten van de zorg op de zorgontvanger (cliënt) centraal staat. Die benadering wordt 

manifest binnen de context van een zorgorganisatie waarin evidence based practice- EBP-, 

financiële sturing en protocollering ook een plek hebben en soms dominant zijn.  

  

1 A. PROFESSIONALITEIT  

 

Goede zorg is relationeel, maar het realiseren ervan is een uitdaging in een weerbarstige 

praktijk.  De jeugdzorg is volop in beweging en er is een transitie gaande. Tegelijkertijd vindt er 

een professionaliseringsslag plaats waarbij de nadruk ligt op vakmanschap, regelruimte 

(autonomie) en normatieve professionaliteit.  

De afgelopen decennia zijn er grofweg drie tendensen waar te nemen in de hulpverlening die 

van invloed zijn op de rol van de hulpverlener en de manier waarop de hulpverlening gestalte 

krijgt. 
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Er is de laatste jaren in toenemende mate sprake van rationalisering/verwetenschappelijking 

van de hulpverlening in de vorm van evidence based practice- EBP. Daarbij gaat het om het in 

kaart brengen van de aantoonbare effectiviteit van handelen van de zorgverlener en van 

gehanteerde methoden. Een risico van EBP is dat wat buiten meetbare (of meetbaar gemaakte) 

factoren valt, niet zichtbaar is. Moeilijk meetbare factoren als houding en attitude, aandacht en 

erkenning worden  niet meegenomen in de beoordeling van de verlening van goede zorg. 

Instrumentalisering van de relatie dreigt doordat de focus op methoden komt te liggen en 

minder op het handelen van de werker. 

 ‘Kijk, doe nou maar gewoon  wat je zelf slim vindt en dat hoeft niet altijd slim te zijn, maar 

dat is wel waar jij vanuit je kennis en kunde achter staat. Dat is op het moment het beste wat je 

kunt doen en daar zit ook de overtuiging op. Kijk, en achteraf kan het dan niet helemaal juist zijn 

geweest, maar de zorgontvanger heeft het gewoon door of het ergens vandaan komt wat je doet, of 

je er zelf achter staat’. (interview jeugdzorgwerker) 

Dit citaat lijkt in te druisen tegen EBP. Toch is dit voor ons de vraag. In feite wordt een 

component toegevoegd: ‘Hoe doe jij het en wat denk jij dat werkt?’. Een zorgverlener moet ook 

vanuit eigen kennis en kunde kunnen handelen en niet alleen andersom (Slump, 2012). In dit 

geval spreken we van Practice Based Evidence (PBE) ofwel vondsten van werkzaam handelen in- 

en uit de praktijk. PBE wordt ook wel ‘tacit knowledge’ genoemd. 

Een andere tendens is het vrije marktdenken. Er is sprake van commercialisering van de 

hulpverlening. Zorg en hulp moeten niet alleen efficiënt zijn, maar ook goedkoop. Daarbij is de 

vraag wie bepaalt wat goedkoop is: de inkoper (overheid) of de afnemer (cliënt). Hierdoor dreigt 

fragmentarisering van de zorg, waarbij in toenemende mate niet alleen de cliënt, maar ook de 

zorgverlener het gevoel krijgt slechts een radertje in de machine te zijn, makkelijk vervangbaar 

en waarbij eigen inspiratie en motivatie er niet toe lijken te doen. Zorg en hulp is dan niet 

primair een relatie en een proces, maar veeleer een product dat de overheid inkoopt en door de 

zorgorganisatie weggezet wordt bij burgers. Ook hier dreigt instrumentalisering van de relatie. 

Daarnaast is er sprake van juridisering in de zorg en hulpverlening. Op basis van het 

zelfbeschikkingsrecht (gericht op het rationele en autonome mensbeeld) is de juridische 

dimensie van de hulpverleningsrelatie meer op de voorgrond komen te staan. Het beeld van de 

rationele en autonome mens staat naast de notie van menselijke kwetsbaarheid en 

afhankelijkheid. Dit dreigt deze noties te problematiseren of onzichtbaar te maken (Gremmen, 

1995; Leijssen, 2004). Waarden als gelijkwaardigheid, menswaardigheid en solidariteit, die voor 

zorgverleners essentieel zijn in de uitoefening van hun beroep, lijken een bijkomstige status te 

krijgen. Hierdoor wordt de kloof tussen wat professionals onder goede zorg- en hulpverlening 

verstaan en wat er van hen verwacht wordt (systeemeisen) in de uitoefening van hun beroep 

groter (Blenkers & Groen, 2008).  

Jeugdzorgwerkers voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van de kwetsbare jongeren die 

in een gezinshuis, pleeggezin of residentiële setting verblijven. Voor hen houdt goede zorg in dat 

er naast efficiënte zorg gebaseerd op kennis en vaardigheden, tijd, ruimte en aandacht is voor 

het persoonlijke verhaal van de jongere. Professionele betrokkenheid bij de worsteling van de 

jongere met het dagelijkse leven en bij het stellen van levensvragen is essentieel. Daarom maakt 

professionele gerichtheid op zingeving een belangrijk onderdeel uit van de kwaliteit van de zorg.  
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1.B. ZORGEN ALS RELATIE  

In de recente zorgethiek en in de presentietheorie is een visie ontwikkeld op wat 

professionaliteit en goede zorg is. Zorg heeft primair te maken met een relatie tussen mensen. 

Goede zorg is relationeel. Mensen groeien in en door betekenisvolle relaties. In de relatie van 

ouders en kinderen krijgen kinderen naast basiszorg als eten, onderdak en kleding ook 

opvoeding, emotionele- en morele steun en begeleiding in het ontwikkelen van normen, 

gebruiken, waarden en zingeving. Soms komt deze informele basiszorg onder druk te staan. Dan 

kunnen  jeugdzorgwerkers in beeld komen. Er is sprake van een afgeleide, aanvullende of soms 

ook tijdelijk vervangende vorm van zorg. Dat betekent niet dat de waarden die de informele zorg 

kenmerken, zoals aandacht, vertrouwen, erkenning, wederkerigheid en compassie, buiten beeld 

raken. Het is echter ook niet vanzelfsprekend dat die waarden wél in beeld blijven. De zorg 

formaliseert en daarmee kan de betekenisvolle relatie én aansluitend de aandacht voor 

zingeving onder druk komen te staan. In de residentiële jeugdzorg is dit nog sterker aanwezig 

dan in de gezinshuizen. Dat heeft te maken met complexe opvoedsituaties -overigens net als in 

gezinshuizen- en  ook met groepsdynamica. Daarnaast is de residentiële setting een verder 

geformaliseerde en een minder vanzelfsprekende of alledaagse dan bij gezinshuizen. Er moet 

afgestemd worden met collegae, met andere hulp- en zorgverleners en met de thuissituatie van 

kinderen die er verblijven (Slump, 2012).  

 

2. ZINGEVING & JONGEREN 

Om zingeving in de context van de zorgbetrekking in de jeugdzorg te bespreken, plaatsen we 

zingeving allereerst op het niveau van het alledaagse handelen en beleven. Daarna zoomen we in 

op verdiepte zingeving en levensvragen waarbij we duidelijk maken hoe levensbeschouwing, 

impliciete en expliciete religiositeit hiermee samenhangen. Ten slotte besteden we in dit 

hoofdstuk aandacht aan de ontwikkeling van levensbeschouwelijke identiteit van kinderen en 

jongeren.  

 

2.A. ZINGEVING  

Veel mensen denken bij het woord zingeving aan de vraag naar de betekenis van alle dingen die 

je overkomen, die je meemaakt: ‘wat is de zin van mijn leven?.’ Zinvragen verwijzen vaak naar 

een persoonlijke situatie, het eigen leven en concrete gebeurtenissen. Zingeving verwijst ook 

naar waarden als  verbondenheid, samenhang en relatie. In ons leven doen we allerlei 

ervaringen op. Wij plaatsen onze ervaringen (gevoelens, waarnemingen etc.) in een voor ons 

bekend en begrijpelijk kader door er betekenis aan te geven, zodat we er raad mee weten. 

Wanneer deze betekenissen samenhang vertonen, in verbinding staan met elkaar, ervaren wij 

zin. Door de samenhang kunnen wij ons op persoonlijke wijze tot die ervaringen verhouden en 

weten wij er raad mee.  

Zingeving kan ook te maken hebben met het overschrijden van je eigen kaders of waarneming. 

Dan gaat het over het hogere, het diepere of het transcendente. Binnen de context van zingeving 
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verwijst transcendentie naar het overstijgen van ons individuele zelf in verbintenis met een 

groter, betekenisvol geheel.  

Transcendentie is wezenlijk voor zingeving:‘Iemand die niet in staat is zichzelf te overstijgen, 

iemand die in zichzelf opgesloten is, zal geen zin kunnen ervaren, omdat er geen relatie mogelijk 

is tot iets buiten het zelf. Het zelf is dan niet in staat om de eigen begrensdheid te doorbreken en 

zich te verbinden met iets of iemand’ (Van Dijke, 2008, p.15-16). Bij transcendentie 

onderscheiden we een verticale en horizontale variant. Bij verticale transcendentie overstijg je 

je kaders in de ontmoeting of confrontatie met ‘iets’ dat groter en machtiger is dan jij, iets dat 

‘het menselijke overstijgt’, bijvoorbeeld God of het goddelijke. Bij horizontale transcendentie 

overstijg je je kaders in bijvoorbeeld de relatie met andere mensen of in diepe ervaringen in de 

natuur. Een verschil met verticale transcendentie is dat je de betrokkenen als gelijkwaardig aan 

elkaar ziet. Transcendentie is gericht op datgene wat wij als waardevol, groter of hoger  ervaren 

zoals liefde, vriendschap, kunst, wetenschap, idealen en religie (Van Dijke, idem). Zingeving 

raakt aan waarden en draait om onze behoefte waardevol te zijn en waardevolle dingen te doen. 

Wij willen gewaardeerd worden om de waarden die wij vertegenwoordigen en beleven en om de 

waardevolle dingen die wij doen. We ontwikkelen  doelen in ons leven, voelen ons competent, 

gemotiveerd en goed. Een voorbeeld van de dertienjarig Maryam in een gezinshuis: 

 ‘Ik maak veel lol met mijn beste vriendin en kan haar vertrouwen’, ‘ze weet alles van mij en 

ik van haar’, ‘ze ziet mij staan, want ze geeft complimentjes als ik nieuwe kleding draag of goed 

gitaar speel’, ‘met mijn beste vriendin doe ik veel leuke ‘dingen’. ‘Hierdoor is niet elke dag hetzelfde. 

Het geeft weer een ander zicht’. (interview jongere)iii 

In de woorden van Maryam wordt zingeving zichtbaar. Vriendschap is voor haar een belangrijke 

waarde. Vriendschap staat voor vertrouwen en lol maken. Vriendschap geeft betekenis aan haar 

leven. Hierdoor voelt zij zich erkend en competent. Maryam is in staat zich te verbinden met een 

ander. Zo overstijgt zij haar individuele zelf. Dit zien we ook bij het samen ‘leuke dingen doen.’ 

Hierdoor is niet elke dag hetzelfde en krijgt Maryam een ander zicht op haar leven, op de wereld. 

Zij plaatst de ervaringen met haar beste vriendin in een kader van samenhangende betekenissen 

waarin en waardoor waardenvolheid, verbondenheid en transcendentie kunnen worden beleefd 

naast de mogelijkheid van het ontwikkelen van competenties en erkenning. Veel van deze noties 

zijn terug te vinden in de volgende definitie van zingeving:   

 ‘Zingeving is een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst 

wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, waarde 

volheid, verbondenheid en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, 

zodat ook gevoelens van gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren.’  (Smaling & Alma, p. 

23). 

Deze definitie geeft aan dat zingeving vooral het beleven van waarden is. Om dat in het 

alledaagse leven te kunnen doen zijn er drie voorwaarden te vervullen (Janoff-Bulman, 2002):   

1. Dat de wereld waarin we leven een wereld is die geordend is op een voor ons betekenisvolle 

manier, zodat we de wereld als veilig en rechtvaardig kunnen zien. 

2. Dat die wereld goedaardig is voor ons en dat we ons aan die wereld (incl. andere mensen) 

kunnen toe vertrouwen.  
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3. Dat we onszelf als waardevol en volwaardig kunnen zien.  

Juist bij deze drie voorwaarden gaat het bij jongeren in de jeugdzorg vaak mis. Zij zijn uit hun 

vertrouwde omgeving gehaald en beschadigd in hun vertrouwen. Hierdoor is het lastig om de 

wereld als veilig en rechtvaardig of om zichzelf als waardevol te zien. Ruimte voor zingeving 

betekent in deze context dat jongeren iets van deze drie voorwaarden gaan ervaren. Dat is een 

belangrijke opgave voor professionals in de jeugdzorg. Een voorbeeld van gezinshuismoeder 

Petra:  

‘Het ideaal is vooral dat de jongeren zichzelf ontwikkelen en dan worden wie of wat ze willen zijn.’ 

‘Ik wil aan het fundament van de jongeren werken. Dat is de basis van wie ze zijn hè. Zichzelf, wie 

ze zijn, welke normen en waarden zijn voor hun zelf belangrijk. Als ze die stapjes maken, dat je deze 

ontwikkeling bij ze ziet, is dat wel een geweldige impuls ja. Daar ben ik wel blij mee, dat is wel erg 

mooi j.’ (interview jeugdzorgwerker). 

Zingeving is in eerste instantie iets alledaags (Ter Borg, 2000). Iets dat vaak onbewust en al 

doende gebeurt. Zo beleven wij zin als we werken, als we sporten, als we eten koken etc. 

Zingeving is dus niet alleen reflectief, maar ook performatief: mensen ervaren al doende zin. Een 

voorbeeld van de vijftienjarige Louise uit een gezinshuis:  

‘Nou, dan gaan we eerst op de computer en dan kijken op de profielen van mensen op Facebook en 

soms hebben ze hele gekke dingen staan, bijv. bij ‘mijn lievelingsmuziek’ of zo en dan moeten wij 

helemaal lachen en liggen we helemaal in een deuk  en dan is het 1 uur s’ nachts of zo en zitten wij 

nog steeds te lachen en we maken ook heel veel foto’s samen.... Ja, dat is gewoon heel leuk.‘ 

(interview jongere). 

De ‘persoonlijke verhouding tot de wereld’ uit de definitie van Smaling & Alma wordt gevormd 

in allerlei interacties met andere mensen en dingen, zoals we in de citaten hierboven zien. 

Zingeving is ook een sociale activiteit.    

 

2.B ALLEDAAGSE & VERDIEPTE ZINGEVING  

De alledaagse zingeving biedt openingen (‘deurtjes’) om te komen tot verdieping. In het 

dagelijkse  leven van opstaan, naar school gaan, huiswerk maken, voetballen met vrienden, 

gamen, verzorgen van huisdieren en tv kijken  kunnen jongeren zin ervaren. Die alledaagse 

ervaring van zin gaat niet altijd vanzelf.  

Als een jongere gepest wordt op school, verraden wordt door een vriend(in) of niet meer thuis 

mag wonen, kan hij/zij zichzelf  ‘grote vragen’ stellen. Vragen die te maken hebben met de 

betekenis van het leven. Dit noemen we verdiepte zingeving of uiteindelijke zingeving. Als de 

flow van de alledaagse vanzelfsprekendheid even wordt doorbroken komen existentiële vragen 

aan het licht. Een voorbeeld van alledaagse zingeving met een opening (‘deurtje’) naar verdiepte 

zingeving: 

‘De vijftien jarige Miranda, de twaalfjarige Martin en de zestienjarige Namir verzorgen na 

schooltijd de konijnen en kippen. Ze rennen door de tuin, sjouwen met voer en hooi en ze lachen. Ze 

hebben duidelijk plezier. Verderop in de tuin is het een chaos. De tuinman heeft bomen gesnoeid en 
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overal liggen takken. De jongeren lopen ernaar toe en maken grapjes en opmerkingen. Plotseling 

zegt Namir: ‘het lijkt hier wel oorlog’…. De anderen reageren niet’.  (interview jongere). 

Namir is geboren in een oorlogsgebied. Opeens lijkt ze daarin even terug te zijn door de chaos 

van gebroken takken. Dat beeld doorbreekt de alledaagse zinervaring en brengt haar bij haar 

biografie en alle existentiële vragen die daar bij horen.  

Verdiepte zingeving gaat over levensvragen. Jongeren in gezinshuizen en leefgroepen stellen 

zichzelf vragen als: ‘Waarom woon ik hier en niet thuis?’ en ‘Waarom ben ik niet normaal?’. Deze 

vragen en vooral het zoeken naar antwoorden laten zien dat jongeren in de jeugdzorg bezig zijn 

om hun eigen weefsel van betekenissen te spinnen dat het hen mogelijk moet maken om te gaan 

met ingrijpende ervaringen en gebeurtenissen in hun leven. Hierdoor proberen zij ‘hun eigen 

levensverhaal in een zinvolle samenhang te zien’ (Kolen, 2003, p.14). Zo zegt de veertienjarige 

Peter dat hij zichzelf soms vragen stelt:   

 ‘Ja, soms wel, bijv. als ik boos of verdrietig ben, dan eh.......dan vraag ik wel eh ....... waarom 

dit mij overkomt, dat wel.’(interview jongere). 

Er zijn geen definitieve antwoorden op  levensvragen. Verschillende antwoorden zijn mogelijk 

vanuit verschillende perspectieven. Levensvragen veranderen ook, bijvoorbeeld door het ingaan 

van nieuwe levensfasen en het ondergaan van nieuwe ingrijpende gebeurtenissen. Per 

levensperiode kunnen andere existentiële vragen bovenop liggen. We onderscheiden zes 

soorten levensvragen (Rijksen & Van Heijst, 1992), te weten: 

1. De vragen naar mijzelf. 

2. De vragen naar mijzelf en de ander. 

3. De vragen naar mijzelf en de toekomst. 

4. De vragen naar mijzelf, het lijden en de dood. 

5. De vragen naar mijzelf over goed en kwaad. 

6. De vragen naar mijzelf en mijn natuurlijke omgeving.  

 

2.C. RELIGIE & LEVENSBESCHOUWING 

Religie is een levensbeschouwelijk vorm van zingeving. Religie biedt met andere 

levensbeschouwingen antwoorden op uiteindelijke vragen, op levensvragen. Ook biedt een 

religie rituelen om situaties te kunnen hanteren en te duiden.  Religie is ‘iets dat de mens helpt 

(of tracht te helpen) zich te verzoenen met zijn eindigheid (voorwaarde A), door middel van iets 

of iemand die boven de alledaagse eindigheid uit lijkt te gaan (voorwaarde B)’ (Ter Borg, 2008, 

p. 202-203). We spreken van religie als mensen bij dat verzoenen iets of iemand ‘gebruiken’ dat 

of die boven de menselijke eindigheid verheven lijkt. Dit kan een god zijn, of een 

bovennatuurlijke macht, of iets anders ‘heiligs’. Iets of iemand krijgt een bovenmenselijke status 

(Ter Borg, 1996, p. 21).  

We onderscheiden religie in twee vormen, namelijk: traditioneel en niet-traditioneel. 
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Traditionele religie is de religie zoals we die kennen in de vorm van religieuze instituten, zoals 

synagoge, kerk, moskee of tempel met  hun tradities, zoals bidden, vieren en rituelen. Ook zijn 

bepaalde vormen van evangelicaal christendom of van islam populair onder jongeren. Jongeren 

kiezen bewust voor de vorm die het beste bij hun eigen leven past, waar ze het meest bij voelen 

en ervaren. Religie heeft eveneens vaak de functie van ‘coping’. In bijvoorbeeld evangelische 

stromingen krijgen jongeren strategieën aangeboden gericht op het omgaan met allerlei 

dagelijkse problemen en onzekerheden. Daarnaast wordt hen ‘de troost en veiligheid van een 

liefdevolle en zorgzame God’ geboden (Van Dijk-Groeneboer, 2010, p. 60). Een voorbeeld: 

 ‘De zeventienjarig Tessa vertelt dat ze zondags naar de kerk gaat. Niet naar een reguliere 

dienst maar naar een alternatieve kerk bijeenkomst in een gymzaal.  Het is voor haar belangrijk en 

beladen. Belangrijk omdat ze zo deel uitmaakt van een kleine gemeenschap waarin ze zich prettig 

voelt en vanwege het kader dat ze er vindt in antwoord op vragen. Ze laat een soort kerkboekje 

zien met het verhaal over een huis gebouwd op een rots. Niet op zand want dan kan het huis zo 

wegwaaien. Zo is ook het geloof een rots, een stevige bodem en geloof is voor haar een mogelijkheid 

om moed te houden door de boodschap van  hoop en liefde.’ (interview jongere). 

Vanaf de jaren 1960, de postmoderniteit, is er veel veranderd op de religieuze landkaart van 

Nederland (Europa). De afname van kerkgang en de invloed van kerken op de samenleving is 

niet de enige verandering. Nieuwe vormen van religie, nieuwe religieuze tradities en stromingen 

verkrijgen een plek en aanhang in de samenleving.  In onze tijd zien we dus dat veel mensen wel 

met religie bezig zijn, maar niet meer op de traditionele manier. Mensen zoeken naar eigen 

manieren om zich op religieuze wijze met hun eindigheid te verzoenen. Dan is er sprake van 

religie die we niet meteen als zodanig herkennen: niet-traditionele religie. Denk bijvoorbeeld 

aan de uitvaart van André Hazes of aan stille tochten. Op veel plekken in de samenleving zien wij 

nieuwe vormen van religie, zeker ook onder jongeren. Er zijn bijvoorbeeld jongeren met 

belangstelling voor vormen van ‘nieuwe’ spiritualiteit. Zo zegt  gezinshuismoeder Martine:  

 ‘Spirituele programma’s zijn ze hier gek op. Dan willen ze kijken naar.... Hoe heet dat 

programma ook alweer? De laatste keer was het over paranormale kinderen. En dan praten ze 

over: ja, wat geloof je dan? Denk je dat dat echt is?’  (interview jeugdzorgwerker) 

Levensbeschouwing is ook een specifieke vorm van zingeving. Levensbeschouwing is, net als 

religie, een complex begrip. Vaak spreekt men in één adem van ‘religie en levensbeschouwing’. 

Levensbeschouwing is een breder begrip dan religie en omvat ook stromingen waarin mensen 

niet iets of iemand ‘gebruiken’ dat boven de menselijke eindigheid verheven (bovenmenselijke 

status) lijkt. Een goed voorbeeld hiervan is het humanisme, omdat hierin de mens en niet God of 

het goddelijke centraal staat. Levensbeschouwing op die manier uitgelegd is de overkoepelende 

term voor tradities die zowel goddelijke als niet-goddelijke elementen bevatten, zoals 

hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme, maar ook andere 

‘ismen’ zoals communisme of nationalisme.  Levensbeschouwingen zijn (uitgewerkte) kaders die 

mensen helpen het bestaan begrijpelijk en hanteerbaar te maken. ‘Hierdoor wordt hun 

betrokkenheid bevorderd en worden perspectieven op mens zijn aangereikt die voorzien in 

waarden en normen van het doen en laten’ (Mooren, 2010, p. 203). Bij levensbeschouwing gaat 

het om ‘een cognitieve en vooral reflectieve gerichtheid op het leven.’ ‘Het gaat om kennen, 

interpreteren, beoordelen, waarderen en vooral om vragen stellen en overdenken, antwoorden 

zoeken en vinden, en niet of in mindere mate om voelen, streven of handelen.’ ‘Een 
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levensbeschouwing kan overigens een reeds bestaand zingevingskader, zoals een religie of een 

filosofie, zijn, maar ook een eigen, individueel, persoonlijk zingevingskader.’ (Smaling & Alma, 

2010, p. 25-26).  

In schema ziet de samenhang tussen zingeving, existentiële of verdiepte zingeving en 

levensbeschouwing er als volgt uit (Mulder 2012, p.35):  

 

 

2D . ONTWIKKELING VAN LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT VAN KINDEREN & 

JONGEREN   

Zingeving is onderdeel van opvoeding en ondersteuning. Kinderen en jongeren in de jeugdzorg 

hebben behoefte aan ondersteuning bij levensbeschouwelijke vragen binnen hun persoonlijke 

ontwikkeling. Dit houdt het ontwikkelen van een gevoeligheid voor zingeving in. De 

ontwikkeling van het vermogen om te communiceren in symbooltaal is in deze context een 

belangrijke vaardigheid. Bij jonge kinderen is hiervan geen sprake. De taal moet zich immers nog 

ontwikkelen. Taal is de eerste voorwaarde voor het uitwisselen van betekenissen. Plaatjes en 

tekens krijgen een naam, bijvoorbeeld: ‘mama is mama’, ‘een koe is een koe’. Namen geven aan 

‘dingen’ is de basis voor het krijgen van grip op de wereld. Jonge kinderen vatten symbolen 

letterlijk op. Als het talig vermogen zich ontwikkelt, kunnen kinderen gaan spelen met taal en 

met behulp van taal communiceren. Geleidelijk ontdekken zij dat eenzelfde ding verschillende 

betekenissen kan hebben. Kinderen worden dan ontvankelijk voor metaforisch of 

spreekwoordelijk spraakgebruik. De meeste kinderen beginnen vanaf zeven jaar met 

Zingeving 

Existentiële 
zingeving 

Levensbeschouwing: 
institutioneel 

Levensbeschouwing: religieus 
bijv. christendom, jodendom, 

islam, hindoeïsme 

Levensbeschouwing: niet -
religieus bijv. humanisme, 

socialisme, liberalisme  

Levensbeschouwing: 
niet-institutioneel 

Levensbeschouwing: religieus 
bijv. ietsisme, nieuwe 

spiritualiteit, bricolage, double 
belonging  

Levensbeschouwing: niet -
religieus bijv. persoonliijke 
levensfilosofie, hedonisme 

Alledaagse 
zingeving 
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symboliseren (Kuindersma, 1998, p.256). Hierdoor krijgen zij bijvoorbeeld geleidelijk aan zicht 

op functies van het lichaam, met daarbij verdiepte, metaforische lagen. Zij leren dat het gezegde 

‘op je teentjes getrapt zijn’ verwijst naar bepaald gedrag of dat de uitspraak hij/zij ‘is als een 

vader of moeder voor je’ verwijst naar een bepaalde mate van zorgzaamheid. Bij veel kinderen is 

ongeveer vanaf het tiende levensjaar het abstracte denken ver genoeg ontwikkeld om ook een 

groter geheel te kunnen overzien. In deze fase leren kinderen dat symbolen behoren tot grotere 

gehelen, zoals levensbeschouwingen. 

Jongeren geloven op verschillende manieren, bijvoorbeeld: letterlijk, redenerend of symbolisch. 

Jongeren geloven meestal niet consequent op één van deze manieren. Per onderwerp, per 

moment kan dit verschillen. Soms geloven jongeren dus letterlijk, soms redenerend en soms 

symbolisch.  Vergelijk de (denkbeeldige) Louise:  

Louise van 13  gelooft -na het horen van het  Bijbelverhaal uit  Mattheus 14 in de kerk -dat Jezus 

letterlijk over water heeft gelopen. Daarnaast vraagt zij zich in een gesprek over religie af of God 

een man, vrouw of kracht is. Ook  maakt zij in een gesprek over haar thuissituatie de vergelijking 

met Jacob en zichzelf.  Zij zegt dat Jacob niet letterlijk met God vocht, maar dat het lijkt op hoe zij 

soms in haar hoofd vecht met God en met haar ouders.  

 

2D.1 VERHALENDE IDENTITEITSONTWIKKELING 

Identiteit ontvang je niet bij je geboorte. Identiteit ontwikkel je, in gesprek met anderen (Alii, 

2009, p. 152-153). Een belangrijk middel zijn verhalen die mensen vertellen, over zichzelf, over 

anderen en over de wereld. In die verhalen laten mensen zien waar ze vandaan komen, wie ze 

zijn, uit welke bronnen ze putten, wat hun dromen zijn en wat voor hen van betekenis is. In het 

vertellen van verhalen tonen mensen niet alleen hun identiteit, maar ontwikkelen die ook, al 

vertellend. We spreken daarom van een verhalende identiteitsontwikkeling. Verhalende  

identiteitsontwikkeling is een doorgaand proces. Het duurt een leven lang. 

Deze narratieve identiteitsontwikkeling vindt niet in het luchtledige plaats. Een verteller heeft 

een toehoorder. Degene die luistert, reageert op het verhaal, verbaal of non-verbaal. In het 

verhaal nemen indrukwekkende gebeurtenissen een speciale plaats in, zoals de eerste dag op de 

basisschool. Ook bepaalde personen vervullen een belangrijke rol, zoals moeder, vader, broer, 

zus, vrienden, vriendinnen, professionals in de jeugdzorg en docenten. Zij vervullen niet alleen 

de rol van personages in het verhaal, maar zijn ook de personen met wie de ik-figuur in gesprek 

is. Identiteit wordt zo opgevat als een ‘meerstemmig zelf’. In het zelf zijn meerdere stemmen met 

elkaar in gesprek. Machtsfactoren spelen hierin ook een rol (Zock, 2008). Er is sprake van 

hiërarchie tussen stemmen. Bepaalde stemmen, vaak die van dominante mensen of dominante 

groepen, worden meer gehoord dan andere stemmen. Jongeren in de jeugdzorg leven in twee 

werelden: de wereld van thuis- het oorspronkelijke gezin - en de wereld van de instelling of het 

gezinshuis. De stemmen uit die twee werelden zijn soms in strijd met elkaar en afwisselend 

dominant. Voor een jongere in de jeugdzorg is het vaak schipperen tussen deze stemmen. Een 

voorbeeld: 

 ‘De vijftienjarige Aisha woont zonder haar oudere zus in een gezinshuis. Haar zus is een 

surrogaatmoeder, omdat haar biologische moeder -toen Aisha klein was- is gestorven. Haar 
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gezinshuismoeder is echter ook een surrogaatmoeder. Aisha eet halal vlees, omdat haar oudere zus 

dit op dwingende wijze opdraagt. De gezinshuismoeder koopt halal vlees, maar vraagt aan Aisha of 

zij dit eet omdat zij het zélf wil of omdat haar zus het wil. Aisha worstelt met deze situatie. Zij 

vraagt zich steeds vaker af of haar biologische moeder vroeger ook halal vlees at, maar krijgt geen 

antwoord, behalve het bevestigende antwoord van haar zus . Aisha voelt steeds meer de behoefte 

om geen halal vlees meer te eten. Zij probeert een tussenweg te vinden: in het gezinshuis eet zij 

halal vlees, maar op vakantie - met de gezinshuisouders- niet. Haar zus mag dit onder geen beding  

te weten komen’. (interview jongere) 

Een ander voorbeeld: 

‘De 13-jarige Ibrahiem woont in een gezinshuis en is blij met de goede zorg en aandacht van de 

gezinshuisouders en met de leuke dingen die ze gezamenlijk doen. De gezinshuisouders stimuleren 

hem om zelfvertrouwen te ontwikkelen en eigen keuzes te maken. De stem van de ‘andere’ wereld 

roept echter ook. Hij mist in het gezinshuis aansluiting bij een essentieel onderdeel van zijn 

identiteit, zijn religie. Hij zegt: ‘Ik zou wel meer willen met mijn geloof. Ja, ik zou wel de koran 

willen lezen...... Maar dan liever in het Nederlands, want Arabisch is heel moeilijk’. ‘Henk en Marijke 

leren mij om zelfvertrouwen te hebben en zelf keuzes te maken.  Ik zou wel meer willen met mijn 

geloof, maar dat gebeurt hier niet…...... Maar Henk en Marijke kunnen er ook niets aan doen!! Zij 

zijn geen moslim’.  (interview jongere) 

 Identiteitsontwikkeling vindt altijd plaats in- en door voortdurende gesprekken in jezelf, die 

verweven zijn met gesprekken met anderen. Ook kunnen mensen in gesprek gaan met een 

hogere macht, het goddelijke, Allah of God.  Een voorbeeld: 

 ‘De 15-jarige Anita gaat soms in gesprek met God. Zij zegt: ‘Ja, en dan soms eh praat ik 

tegen..... tegen God’. ‘Dan zeg ik bijv. eh... ja, dat eh... Hij, eh.... Hij of Zij goed voor mijn moeder moet 

zorgen’. ‘En ook  voor anderen, voor mijn zussen en zo’. ‘Ik krijg ook wel eens antwoord…’   

(interview jongere) 

Mensen kunnen meerdere verhalende identiteiten ontwikkelen en zich daarmee met 

verschillende groepen verbonden voelen. In de postmoderniteit is meervoudigheid een 

permanent kenmerk geworden. Identiteiten weerspiegelen dat en zijn dus meervoudig. Ook 

wordt uit diverse bronnen geput. Vanwege dat laatste spreekt men tegenwoordig ook van 

bricolage of ‘patchwork-identiteit’. Zo put gezinshuismoeder Petra uit verschillende bronnen. Zij 

zegt:  

‘Ik heb heel veel boeken gelezen....  eh.. ...ja, over Boeddhisme heel erg, ja, al die stromingen 

eigenlijk.... ‘Ja, ik vond het ook heel leuk om te doen, dat je zelf ook oefent met mediteren, dat was 

ook en dan merk je dat sommige dingen, ja, dat klopt echt wel, ten minste bij mij werkte het wel, 

dat vind ik wel heel grappig en als er dingen die ja... nou waar je niet zoveel mee kan, dan laat je 

het wat makkelijker weer gaan’. ‘Ja, reiki cursussen gedaan zeg maar, al dat soort onderwerpen. En 

in eerst instantie  is dat nog heel erg zweverig, hè. En dat vond ik heel mooi toen ik psychologie ging 

studeren aan de Open Universiteit. Daar zag ik dat de psychologie steeds meer aan gaat sluiten bij 

het spirituele en dat vind ik zo grappig’.  (interview jeugdzorgwerker) 
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2D.2 SPEELSE IDENTITEITSONTWIKKELING 

Niet alleen het verhaal, maar ook muziek en computergames bieden kaders voor zingeving aan 

jongeren.  Jongeren groeien op met social media en games. Deze zijn belangrijk voor hun 

identiteitsontwikkeling. Games openen een ander soort ‘ruimte’ dan verhalen. Typisch voor 

verhalen is dat ze bijna altijd lineair zijn: ze hebben een begin, een verloop en een einde. Er is 

sprake van closure: het ontstaan van een afgerond, coherent verhaal. In verhalende 

identiteitsvorming speelt de oriëntatie op tijd een hoofdrol.  In games is dat totaal anders. Games 

zijn noodzakelijk ‘multi-lineair’: de speler moet tussen verschillende opties kunnen kiezen, 

anders zou het geen spel zijn. In games handelen spelers interactief.  Door de multi-lineariteit en 

interactiviteit is het openhouden van mogelijkheden typerend voor games. Het spel kan altijd 

opnieuw beginnen en een ander verloop krijgen. Verder bevindt een gamer zich tijdens het 

spelen altijd in het hier en nu. Daardoor staat niet de oriëntatie op tijd, maar op ruimte centraal. 

Men spreekt in dit verband van ‘speelse identiteit’. Veel jongeren ontwikkelen dus op speelse 

wijze hun identiteit in de virtuele wereld van de games (De Mul, 2005).  

Het speelse vormgeven van een virtuele identiteit vinden we terug in hoe jongeren omgaan met 

bijvoorbeeld hun online accounts op Hyves, Facebook, Tumblr en zo voort. Daarin kunnen ze zelf 

hun identiteit (en) in de virtuele wereld modelleren. Een voorbeeld: 

 ‘In een spel met jeugdzorgwerker Patricia pakt Kim de wat tuttige schooljuffen bril af en 

zet die op. In ruil krijgt Patricia haar enorme wit omrande  hippe euro bril. Ze vraagt vervolgens 

Patricia’s das en doet die om en maakt van zichzelf met haar I Phone een paar foto’s en zegt: ‘Die 

zet ik op Facebook!’ Ben benieuwd of mijn vrienden mij zullen herkennen. Ik doe dit wel vaker, 

hartstikke leuk.’ (interview jongere). 

 

3. ZINGEVING IN DE JEUGDZORG 

Zingeving heeft  te maken met betekenissen die mensen in- en aan ervaringen en gebeurtenissen 

geven, en daarmee met het leven van alledag. Mensen zoeken naar dat wat het bestaan de 

moeite waard maakt. Mensen hebben behoefte aan een waardevol leven, aan waardevol zijn en 

waardevolle ‘dingen’ doen.  Dat is voor jongeren in de jeugdzorg (maar ook voor anderen) niet 

altijd vanzelfsprekend door  ervaringen van verlies, afzondering en eenzaamheid in hun bestaan. 

Zij stellen zichzelf vragen, zoals: ‘waarom woon ik op de groep in plaats van thuis?’, ‘waarom zorgt 

mama wel voor de baby en niet voor mij?’ en ‘waarom wijzen mijn ouders mij af?’.   

Om zingeving in de context van de zorgbetrekking in de jeugdzorg te bespreken ontwerpen we 

in dit deel met behulp van het concept speelruimte van zin en betekenis onze kijk op de 

zingevende dimensie van de jeugdzorgpraktijk. 

 

3A. SPEELRUIMTE VAN ZIN EN BETEKENIS  

In de zorgzame interactie schept de zorgverlener voorwaarden zodat een ruimte kan ontstaan 

waarin zorgverlener en jongere kunnen oefenen met zingeving. Kenmerken van professionaliteit 

zijn dat de zorgverlener er is voor de jongere (‘presentie’) en probeert aan te sluiten op 
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zijn/haar leefwereld en levensverhaal. Dat present zijn en die aansluiting lukt soms niet in de 

praktijk van de jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld door tijdgebrek. Daardoor kunnen jongeren 

zich niet gezien en erkend voelen. Onze stellingname is dat de effectiviteit en kwaliteit van zorg 

in de jeugdhulpverlening hoger wordt als er voldoende aandacht is voor zingeving.  

Jongeren in de jeugdzorg geven aan dat zij behoefte hebben aan goede bejegening, aandacht en 

betrokkenheid van hun zorgverleners. Naast behoefte aan praktische en sociale steun, willen ze 

het ook hebben over hun wensen en dromen. Dit kan alleen ontstaan als in een zorgrelatie 

ruimte is waarin zorgverlener en jongere ten overstaan van elkaar kunnen verschijnen als 

unieke en evenwaardige mensen. Dit is een speelruimte van zin en betekenis, die eigen vormen 

van interactie en communicatie kent.  

Voor de zorgverlener is een speelruimte van zin en betekenis een ‘onderzoeksruimte’ waarin 

hij/zij op verstandige en verantwoorde(lijke) manier de regels overtreedt wanneer dat nodig is, 

om te onderzoeken wat werkt en niet werkt in relatie tot de jongere. Voor de jongere is het een 

‘leer- en ontwikkelruimte’, waarin hij/zij leert om bij zijn/haar eigen kracht te komen. Vanuit die 

eigen kracht leren jongeren bijvoorbeeld betekenisvolle relaties aan te gaan, een vermogen dat 

vaak beschadigd is.  

Deze speelruimte van zin en betekenis is een ruimte om te oefenen waarbij veiligheid en 

vertrouwen verzekerd is. Wij geven het voorbeeld van een kind dat speelt en praat met een 

teddybeer, het voorbeeld uit de theorie van Winnicott (Jongsma-Tieleman, 2002). Het kind kent 

allerlei persoonlijke, subjectieve betekenissen toe aan de teddybeer. Zo ontstaat tussen het kind 

en de teddybeer, figuurlijk gesproken, verbeeldingsruimte. In die ruimte krijgt de teddybeer als 

object voor het kind een symbolische betekenis. In deze ruimte voelt het kind zich veilig en 

vertrouwd. Deze gevoelens van geborgenheid en veiligheid heeft het kind al ontwikkeld in de 

liefdevolle relatie met de primaire verzorger. Ze worden geprojecteerd op de teddybeer, op 

momenten dat de primaire verzorger afwezig is. De teddybeer ‘vervangt’  hem of haar. Vanuit 

die gevoelde veiligheid durft het te doen wat het als kind moet doen: nieuwe aspecten en 

terreinen van de wereld verkennen. Die zijn onbekend en roepen angst en onveiligheid op. Dat 

durft het kind aan op basis van de veiligheid en vertrouwen die het kind ervaart in de 

verbeeldingsruimte tussen hem/haar en de teddybeer. 

 

3.B. SPEELRUIMTE ALS TUSSENRUIMTE 

De speelruimte van zin en betekenis is een soort ‘tussenruimte’, tussen de binnenwereld (vol 

met angsten, tekortkomingen, boosheden, dromen en verlangens) en de buitenwereld, die eisen 

stelt en beperkingen oplegt. Zowel jongeren als volwassenen hebben zo’n overgangsgebied 

tussen beide werelden nodig om zin te geven aan hun dagelijkse leven en om te overleven. 

Verblijven in zo’n speelruimte van zin en betekenis helpt namelijk om een inwendig beeld van 

het ideale te vormen en dat vast te houden, als tegenwicht tegen negatieve ervaringen. In deze 

ruimte kan het basisvertrouwen worden versterkt. Ook doorleeft een kind door te spelen zijn 

ervaringen in de werkelijkheid. Het krijgt er een plaats in, en er komt ordening en structuur. Het 

kind verwerkt ervaringen door het fantasiespel (Vegt & Wolters-Van Dijk, 2010, p.12). Dit is des 

te belangrijker wanneer een kind onvoldoende goede ervaringen heeft met ouders/verzorgers. 

Door goede ervaringen ontwikkelt een kind normaal gesproken een basisgevoel van 

geborgenheid in zichzelf, bij anderen en in de wereld. Dat is de basis voor een diep gevoelde 
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veiligheid. Als dat onvoldoende ontwikkeld is, heeft het kind recht op ondersteuning bij het 

ontwikkelen van die geborgenheid en veiligheid. Daarvoor kunnen professionals ‘speelruimtes 

van zin en betekenis’ creëren.  Een voorbeeld :  

 ‘Naar aanleiding van een officieel gesprek met de gezinshuisouders en de voogd van de 

veertien jarige Thijs creëerde gezinshuisvader Pieter een rustige plek achter in de tuin om met Thijs 

te praten. Uitkijkend over de weilanden schermde Pieter hen tijdelijk af van de hectiek van de 

buitenwereld.  Door het creëren van deze rustige plek en de persoonlijke aandacht kon en wilde 

Thijs zijn zorgen,  verdriet en teleurstellingen delen. Pieter troostte Thijs en probeerde hem te 

helpen zelf naar oplossingen te zoeken. Ook vertelde Pieter over zijn eigen teleurstellingen. Na het 

gesprek verliet Thijs de ruimte opgelucht. Even later hoorde Pieter hem fluiten.’ (observatie 

student). 

De speelruimte kent meerdere aspecten. Zowel de zorgverlener als de jongere hebben hun 

aandeel in het creëren van die ruimte. Wederzijds vertrouwen is nodig. Om de speelruimte te 

kunnen creëren moeten zorgverlener en zorgontvanger ook in zichzelf ruimte ervaren en 

maken. Beiden hebben immers een ‘meerstemmig zelf’ (Zock, 2008). En sommige stemmen 

schreeuwen soms te hard om echt menselijk contact mogelijk te maken. 

 ‘Jeugdzorgwerkers  zeggen dat het bij interactie over zingeving met jongeren niet alleen gaat om 

het maken van tijd en ruimte, maar ook om de innerlijke ruimte van de jeugdzorgwerker zelf.’ 

(observatie onderzoeker in professionele leergemeenschap). 

De speelruimte is tegelijk ook een tussenruimte tussen de eerdergenoemde binnenwereld en 

buitenwereld. Om dat wat leeft in de binnenwereld van de jongeren voor het voetlicht te laten 

komen, moeten zorgverlener en jongere zich (tijdelijk) afschermen van de hectiek van de 

buitenwereld.  

De speelruimte vormt  in de derde plaats een ruimte van transcendentie. Jongeren kunnen in 

deze speelruimte hun eigen referentiekaders, sociale kaders of culturele kaders (tijdelijk) 

ontstijgen.  

In al deze aspecten van ‘speelruimte’ zijn creativiteit, verbeelding en gesprek belangrijk. 

Daarmee is ook gezegd dat deze speelruimte eigen vormen van communicatie kent. Zeker 

jongeren hebben niet zoveel kant-en-klare woorden of taal om het over hun dromen en 

verlangens naar hoop en perspectief te hebben. Ze hebben wel symbolische objecten zoals 

popsterren, muziek, films of games die iets van hun hoop en verlangen naar perspectief 

vertegenwoordigen. Die symbolische objecten zijn net als de teddybeer objecten waaraan 

jongeren allerlei eigen betekenissen toekennen. Zo creëren ze dus zelf speelruimtes van zin en 

betekenis.  Een voorbeeld: 

 De film ‘My name is Khan’ is voor de veertienjarige Bahar een film die ‘altijd bij me zou 

blijven’.  Zij legt uit waarom: ‘Nou... het maakte eigenlijk geen verschil tussen huidskleur en iets wat 

je gelooft of zo, maar wel verschil in wat je deed en wie je was. Of je slechte dingen of goeie dingen 

deed. Het gaat erom wie je bent. Het gaat erom wat je doet. En niet om je huidskleur of je geloof.’  

(interview jongere) 

Een ander voorbeeld: 
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 ‘Voor jongeren in de jeugdzorg is een eigen kamer van essentieel belang. De kamer van de 

dertien jarige Anouar lijkt een speelruimte van zin en betekenis. In deze kamer bevinden zich 

allerlei voorwerpen (‘symbolische objecten’) die onderdeel uitmaken van de zingevingsbehoefte van 

Anouar, zoals foto’s van zijn overleden moeder, foto’s van familie uit Marokko, vlaggen van 

Marokko en Nederland en het doek met tekeningen van kinderen uit het crisishuis waar hij heeft 

gewoond.’ (observatie onderzoeker). 

Denk ook aan de iPod. Veel jongeren creëren met muziek op hun iPod een soundscape, een soort 

buffer, die een schuilplaats markeert. Als reactie op de overprikkeling van de buitenwereld 

onttrekken ze zich even aan het openbare leven en trekken ze zich terug in de eigen ‘audio-bel’. 

Dat is een plaats van zekerheid, die bescherming moet bieden tegen de buitenwereld. Met mp4-

spelers en iPods kunnen jongeren op elke plek en op elk moment met één enkele 

vingerbeweging hun hele muziekcollectie beheren. Dat geeft hen een gevoel van controle. Met 

bepaalde muziek roep je een bepaalde stemming op. Jongeren stellen zo een eigen soundtrack bij 

hun leven samen. Door naar muziek te luisteren die voor hen bekend en betekenisvol is, roepen 

ze in de soundscape een gevoel van zekerheid en controle op. Jongeren kunnen dus met hun 

Ipods een speelruimte van zin en betekenis creëren.    

Een volgend  voorbeeld is het contact dat jongeren kunnen hebben met sommige significante 

anderen, zoals de zorgverlener die wél de tijd voor je neemt, opa of oma met wie je zo’n 

bijzondere band hebt, die docent bij wie je terecht kan als je het even helemaal niet meer ziet 

zitten. In gezinshuizen hebben de gezinshuisouders dikwijls de rol van significante andere. Zo 

zegt de zestien jarige Marilou: 

  ‘Jojanneke en Willem zijn een soort van ouders’. ‘Het is gewoon iets….’ ‘Ja, ze zien me staan. 

Dan maakt Willem allemaal grapjes, daar krijg je een thuis gevoel van zeg maar. En met Jojanneke 

kan je heel goed praten.’(interview jongere). 

 

4. ROL EIGEN ZINGEVINGSKADER PROFESSIONAL  

 

De speelruimte van zin en betekenis is onderdeel van de zorgbetrekking tussen zorgverlener en 

zorgontvanger. Daarom doet in de speelruimte van zin en betekenis ook het eigen 

zingevingskader van de zorgverlener mee. Met behulp van enige aanpassingen voor de context 

van de jeugdzorg is hier het GSM-model bruikbaar. Het model is ontwikkeld in de 

godsdienstpedagogiek (Pollefeyt, 2004). De rol van de leerkracht  of ondersteuner wordt 

drievoudig opgevat: als getuige, specialist en moderator:  

a] Getuige: de leerkracht/ondersteuner kan laten zien waar hij/zij zelf staat op 

levensbeschouwelijk terrein. Daarbij laat hij/zij op een toegankelijke manier zien van waaruit ze 

spreekt, leeft en handelt, en hoe hij/zij daarbij put uit levensbeschouwelijke bronnen en 

tradities. 

b] Specialist: de leerkracht/ondersteuner is een deskundige of specialist die voorziet in een goed 

gedocumenteerde en wetenschappelijk verantwoorde gespreksachtergrond over de 

verschillende levensbeschouwingen en religies. Hij/zij kan bepaalde aspecten uit 
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levensbeschouwelijke tradities, binnen en buiten het christendom, ook kritisch evalueren. Als 

specialist in het vertolken van de betekenis van een levensbeschouwelijke traditie is het 

zijn/haar taak om de verschillende visies op traditie in de groep binnen te brengen, rekening 

houdend met de perspectieven die reeds aanwezig zijn in de groep. Ook heeft hij/zij enig zicht 

op hoe mensen tegenwoordig op nieuwe manieren met zingeving, levensbeschouwing en religie 

bezig zijn.  

c] Moderator: De christelijke traditie is al lang niet meer de enige achtergrond van de jongeren. 

Ze hebben zeer verschillende achtergronden op levensbeschouwelijk gebied. Daardoor is de 

groep een bont geheel van visies en meningen over levensbeschouwelijke zaken. Die diversiteit 

kan de motor zijn van veel levensbeschouwelijke communicatie. De moderator weet het gesprek 

hierover tot stand te brengen.  

In de context van de jeugdzorg zijn vooral de eerste en derde rol van belang. De zorgverlener 

brengt als getuige (zie a) in waar hij/zij zelf staat op zingevingsterrein. De zorgverlener staat 

namelijk nooit neutraal in de zorgrelatie, ook niet op dit gebied. Daarvoor is nodig dat de 

zorgverlener goed zicht heeft op de eigen zingeving c.q. religie/levensbeschouwing, en op hoe 

dit meespeelt in zijn/haar wijze van zorgverlening. Wanneer hij/zij deze zingeving op een open, 

dialogische manier kan inbrengen, dan is hij/zij daar ook op aanspreekbaar. Het is  overigens 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat de zorgverlener het eigen zingevingskader opdringt aan de 

jongere. De zorgverlener als moderator  (zie c) moet communicatie mogelijk maken. Voor veel 

jongeren geldt dat het lastig is om de eigen zingeving onder woorden te brengen. De jongere 

heeft de jeugdzorgwerker soms nodig om in gesprek te komen.  

Als zorgverlener kun je bijvoorbeeld het uiterlijk van een jongere als mogelijkheid aangrijpen 

om in gesprek te komen over wie iemand is of wil zijn. Een voorbeeld: 

 De zeventienjarige Kim kleedt zich in gothic stijl en wil graag/draagt een Lisbeth Salander 

kapsel. Liesbeth Salander is het hoofdpersonage uit de Millenium trilogie van Stieg Larsson. Lisbeth 

is een jonge en gevoelige vrouw. Ze is ook een gekwetste en beschadigde vrouw met een ‘hard’ 

uiterlijk: zwart, grillig asymmetrisch geknipt haar, zwarte make-up, piercings, tattoos en kleding 

met spikes. Die harde buitenkant is haar muur naar anderen toe, haar overlevingsstrategie. Met de 

harde buitenkant wil ze haar kwetsbare binnenkant beschermen. Met dit personage identificeert 

Kim zich. (observatie onderzoeker)  

 

Ook is het belangrijk dat de zorgverlener om kan gaan met culturele, religieuze- en 

levensbeschouwelijke diversiteit. Dat hij/zij voldoende kennis heeft van de culturele, religieuze 

en levensbeschouwelijke achtergrond van de jongere(n). Daarnaast is het van belang dat de 

professional bekend is met nieuwe manieren waarop jongeren met zingeving bezig kunnen zijn, 

zoals met popmuziek, televisie, film, internet en  festivals.  
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DEEL II. ONDERZOEKSMETHODISCH KADER 

  

1. EXTERN EN INTERN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Vanuit de situatieschets en probleemstelling in het projectplan Zin in Jeugdzorg formuleren we 

als externe doelstelling van het onderzoeksdeel uit dit plan dat we een bijdrage willen leveren 

aan een project dat op zingeving gerichte interactie tussen professional en hulpvrager in de 

praktijk in de jeugdzorg wil bevorderen. Het project als geheel zal resulteren in: a. een 

gevalideerd model met praktische hulpmiddelen rond op zingeving gerichte interactie in de 

jeugdzorg; b. 30 getrainde professionals; c. een kennisnetwerk; d. onderwijsinnovatie; e. 

kennisdisseminatie. 

Om deze resultaten te kunnen bereiken is onderzoek nodig. 

Het interne onderzoeksdoel is een eigentijdse visie op  en gevalideerde instrumenten voor een 

op zingeving gerichte interactie tussen professional en hulpvrager in de jeugdzorg te 

ontwikkelen. Uit deze interne doelstelling kan worden afgeleid dat er zowel theoretisch 

onderzoek (visie) als ontwerpgericht onderzoek (instrumenten) nodig zijn om deze te 

realiseren. Als geheel is het onderzoek praktijkgericht. De theorie draagt bij aan het ontwikkelen 

van instrumenten voor het observeren en beoordelen van de praktijk en reikt criteria aan voor 

innovatie van de praktijk. 

 

2. ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN 

De centrale vraagstelling van het onderzoek, aansluitend op de vraag van de professionals uit 

het projectplan, luidt:  

 Op welke manier kunnen professionals in de residentiële jeugdzorg en 

gezinshuizen/pleegzorg professioneel omgaan (waarnemen, reflecteren, handelen) met 

zingevingsbehoeften van jongeren?  

Hierbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1.  Welke zingevingsbehoefte hebben jongeren in de residentiële jeugdzorg en 

gezinshuizen/pleegzorg en hoe uiten ze die? 

2.  In welke mate beantwoordt de aandacht voor zingeving in de interactie tussen zorgverlener 

en jongere aan de zingevingsbehoefte van de jongeren? 

3. Wat is een adequaat praktijkmodel voor het professioneel omgaan (waarnemen, reflecteren, 

handelen) met zingevingsbehoefte van jongeren in de jeugdzorg? 

 

Ad 1. Deze onderzoeksvraag kent de volgende deelvragen: A. wat is ‘zingeving’ in ons 

onderzoek? B. op welke wijze drukken jongeren zich uit ten aanzien van zingevingsaspecten in 
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hun dagelijkse bestaan (narratieve/ludieke identiteit)? C. wat is hun behoefte aan ondersteuning 

bij de expressie van en reflectie op het omgaan met zingevingsaspecten in hun dagelijkse 

bestaan? D. Welke tradities en bronnen gebruiken jongeren bij hun alledaagse omgang met 

zingeving? 

Ad 2. Deze onderzoeksvraag kent de volgende deelvragen: A. op welke momenten is er in het 

zorgtraject aandacht voor zingeving? B. op welke wijze schenkt de zorgverlener aandacht aan 

zingeving in de dagelijkse praktijk? C. welke opvattingen heeft zorgverlener over op zingeving 

gerichte interactie? D. in hoeverre voelt de jongere zich gekend door de zorgverlener als het gaat 

om zijn of haar expressie van en behoefte aan ondersteuning bij zingevingsaspecten in het 

dagelijkse bestaan? E. Welke factoren bevorderen of belemmeren een op zingeving gerichte 

interactie?  

Ad 3. Deze onderzoeksvraag kent de volgende deelvragen: A. Hoe zien wij de zorgrelatie? B. Wat 

verstaan wij onder professionaliteit? C. Op welke wijze kan professioneel worden omgegaan met 

zingevingsaspecten in de interactie tussen zorgverlener en jongere in het licht van de door de 

jongere beleefde ondersteuning en onze visie op de zorgrelatie? D. Welke handvatten kunnen we 

aanreiken als het gaat om waarnemen van, reflectie op en interveniëren bij zingevingsaspecten 

in de alledaagse interactie tussen zorgverlener en hulpvrager?  

 

3. ONDERZOEKSMODEL EN METHODIEK 

De opbouw van het project als geheel volgt een interventiecyclus (Verschuren & Doorewaard, 

2007, p. 49vv). Het onderzoek maakt daar deel van uit. De cyclus bestaat uit de volgende fasen:  

1. Probleemanalyse: Het probleem, kort samengevat als ‘professionals hebben de wens meer op 

zingerichte interactie te kunnen vormgeven, maar voelen zich onvoldoende bekwaam’ wordt 

door een consortium als relevant, belangrijk en oplosbaar beschouwd.  

2. Diagnose: een initiële diagnose is in het projectplan gesteld. Het onderzoek dient er toe deze 

diagnose verder scherp te stellen door het beschrijven en beoordelen van zingerichte interacties 

en de weergave en analyse van de discrepantie tussen ondersteuningsbehoefte van de 

zorgvrager en de verleende zorg door de zorgverleners.  

3. Ontwerp: het interventieplan is reeds gereed en bestaat uit: ontwikkelen a. observatie, 

reflectie en interventie-instrumenten; b. ontwerpen, implementeren en evalueren van een 

training; c. beschrijven van competenties in relatie tot opleidingscurricula; d. inrichten van een 

duurzaam netwerk; e. kennisdisseminatie. 

4. Interventie: het projectplan voorziet in de uitvoering van het interventieplan 

5.Evaluatie: het projectplan voorziet in evaluatie en rapportage. 

Het onderzoek vindt plaats in het kader van 2. Diagnose en 3. Ontwerp a. en b. en wordt 

ingericht als een kwalitatief-empirisch praktijkgericht onderzoek. Op 11 locaties worden 

exploraties gedaan. Deze exploraties vinden plaats in de vorm van participerende observatie, 

interviews en ‘ludic story telling’. Het conceptuele kader is daarbij sturend. Het 

onderzoeksmodel ziet er als volgt uit: 
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MODEL ONDERZOEKSDEEL PROJECT ZIN IN JEUGDZORG 

 

 1. De kernconcepten 

 

 

 

 

                                        

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Empirische exploratie 
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3. Ontwerp en evaluatiefase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de concepten ‘zingeving’, ‘professionaliteit’, ‘zorgrelatie’ en speelruimte van zin en 

betekenis wordt gekeken naar de interactie tussen professional en hulpvrager (de jongere). Dit 

conceptuele kader dient, gecombineerd met wetenschapstheoretische uitgangspunten,  als input 

voor observatie- en interviewinstrumenten. De exploratie wordt uitgevoerd bij drie 

zorginstellingen uit het consortium (Trias, Vitree, Gezinshuis.com) door 10 studenten 

SPH/MWD/GPW. 

Uitgaande van onze vier kernconcepten maken we een  operationalisering bruikbaar voor 

observatie en interview.  

 

4. WETENSCHAPSTHEORETISCH INTERMEZZO  

We werken in dit onderzoek vanuit een interpretatief interactionistisch wetenschapstheoretisch 

paradigma, in de traditie van de Verstehende benaderingen in het sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek (Denzin 1989) en wat Verschuren (2009) onderbrengt bij de fenomenologische 

kennisclaims. We gaan er vanuit dat we de existentiële betekenisconstructie kunnen ‘betrappen’ 

in het gedrag van de jongeren, of breder gezegd: in hun interacties met elkaar en hun omgeving. 

Zingeving vindt niet alleen plaats in verbale zinattributie maar ook in het handelend omgaan 

met objecten, mensen en situaties (Mulder, 2000, p.97vv). Dit gedrag, dat plaatsvindt binnen een 

sociale context van peers en door die context ook gestructureerd wordt, kunnen we zien als een 

vorm van performatieve praxis (Alexander, 2000) die ethnomethodologisch onderzocht kan 

worden (Holstein & Gubrium, 2000). In deze traditie is analytical bracketing van belang, het 

alterneren tussen de alledaagse taal van de respondenten en het analytische discours over die 

alledaagse taal. De alledaagse zingevingsconstructies van jongeren zijn niet alleen object van 

onderzoek maar ook bron ter verrijking van de eerdere concepten en voorlopige 

operationaliseringen.  
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Dit sluit een bepaalde visie op subjectiviteit in (Pols, 2005). In plaats van als een ‘actief, 

autonoom en authentiek individu’ met een perspectief op ‘de wereld’, zien we het subject als een 

co-productie: een resultaat van interacties met anderen en de fysieke wereld. De fysieke 

omgeving speelt een belangrijke rol in interacties, die het werken aan zin-constructie m.b.t. de 

‘fundamentele aannamen’ mogelijk maken of verhinderen. Subjectiviteit gaat zo dus over 

interacties in specifieke situaties en gaat over posities die men in wil of kan nemen, in plaats van 

over individuele kenmerken of individuele ‘authentieke ervaringen’. Een individu kan subject-

posities innemen.  

De subjectiviteit wordt niet alleen binnen een bepaalde situatie bekeken, maar ook door 

verschillende situaties met elkaar te vergelijken. Elke situatie structureert bepaalde 

subjectposities. Dit concept van subjectposities maakt het mogelijk dat subjectposities gedeeld 

worden. Ze kunnen ingenomen worden door meer dan één persoon. 

Vanuit interactionistisch perspectief bestaat ‘de wereld’ niet op voorhand, evenmin als een 

‘individueel autonoom subject’. ‘De wereld’ wordt performatief geconstrueerd in interacties. Het 

gaat hier dus ook niet om verschillende perspectieven op één zelfde werkelijkheid. De jongere 

leeft zoals reeds aangegeven in verschillende werelden, in tijdelijke samenhangen als jongere in 

een jeugdinstelling of gezinshuis/pleeggezin, die de jongere met andere jongeren, professionals 

en fysieke omstandigheden verbindt. Verschillende coproducties kunnen worden bestudeerd als 

tijdelijke patchworks van posities en onderhandelingen, of in vergelijking met andere 

patchworks. Practitioners en andere verzorgers kunnen informanten zijn bij het leren 

onderzoeken van deze existentiële zinconstructies van jongeren in jeugdinstellingen. 

In deze configuraties van subject-posities ontwikkelen individuen een eigen ‘perspectief’. Dit 

staat tussen aanhalingstekens om aan te geven dat het ook hier gaat om veranderlijke 

constructies. Onder performatieve zinconstituerende handelingen valt ook het spreken. We 

vatten spreken dus niet slechts op als representatief: het spreken gaat niet alleen over de wereld, 

maar creëert ook werelden. Een voorbeeld: praatjes over het weer in de zorg voor demente 

bejaarden gaan niet zozeer over de metereologische omstandigheden buiten, maar zijn 

taalhandelingen waarmee zorgverleners en zorgontvangers in een zorgrelatie treden, deze 

vormgeven. De manier waarop over het weer wordt gepraat, de intonaties et cetera zijn 

belangrijk voor de onderlinge afstemming. Dat laatste is weer nodig voor het verlenen van 

adequate zorg. Participerende observatie kan ook toon en sfeer een rol geven die transcriptie 

van interviews ontbeert.  

 

5. UITWERKING EMPIRISCHE EXPLORATIE 

De dataverzameling bestaat uit de volgende onderdelen: 

1] Participerende observatie van de dagelijkse interactie jongere-professional 

Observaties vinden plaats aan de hand van een uitgeteste observatielijst. 

2] Interviews met jongeren na een uitgelokte expressie van (ludieke) narrativiteit. 

3] Interviews met zorgverleners 
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AD 1] PARTICIPERENDE OBSERVATIE 

Mooren (2010) beschrijft vier bronnen die door mensen voor zingeving worden ingezet. Een 

daarvan is het handelen. Om dat aspect van zingeving in beeld te krijgen is observatie nodig. 

Hiertoe stellen we een observatieschema op. 

 Tevens willen we sleutelmomenten uit het alledaagse leven in kaart brengen. Voor de selectie 

daarvan gebruiken we indicatoren uit onze (voorlopige) operationalisering van zingeving. Er 

kunnen zich situaties voordoen die door professionals niet worden gerelateerd aan aspecten van 

zingeving, maar die daar wel degelijk mee te maken hebben. Dit kan ermee te maken hebben dat 

jongeren zich anders uiten dan in traditioneel-religieus jargon of gedrag. Maar het kan er ook 

mee te maken hebben dat de professional vanuit een ander concept van zingeving de interactie 

structureert. De door observatie in kaart gebrachte sleutelmomenten zullen dienen als triggers 

in het interview met de professionals en als materiaal voor de te ontwerpen training in de 

ontwerpfase van het project. Voor het realiseren van beide doelstellingen is dus participerende 

observatie nodig.  

Ten tweede spelen in dat gedrag van jongeren media (games, muziek, TV, films) een belangrijke 

rol. Anders gezegd: we gaan er vanuit dat bij jongeren andere vormen van narrativiteit dan 

talige narrativiteit van groot belang zijn. Naast het ‘woord’ worden ‘beeld’ en ‘geluid’ steeds 

belangrijker in de leefwerelden van jongeren, ook wat betreft hun ervaring van zin en betekenis 

(De Bakker, 2008; Cobb, 2005; Gräb 2002; Gräb, Herrmann, Nottmeier, Metelmann, & Merle, 

2006). Specifiek voor jongeren in jeugdinstellingen geldt dat ze nog twee taalvelden gebruiken 

om zich te positioneren, namelijk ‘de groep’ c.q. hun leefomgeving, en ‘thuis’ c.q. ‘de afwezige 

familie’. Ook is hun vrije tijdsbesteding een belangrijk domein waar ze zin ervaren. In dit 

onderzoek proberen we zicht te krijgen op deze aspecten van hun existentiële zinervaringen. 

Mooren (2010) gaf aan dat naast het handelen en de uitgewerkte levensbeschouwing 

gemeenschap en ervaring belangrijke bronnen van zingeving zijn. We proberen te achterhalen of 

en op welke wijze deze bronnen bij jongeren aanwezig zijn de inhoudelijke structurering die 

Savage, Collins-Mayo, Mayo & Cray (2006) hanteerden in hun onderzoek is voor ons ook 

bruikbaar om de participerende observatie enige focus te geven. De auteurs gaan er vanuit dat 

zinervaringen zich op drie manieren tonen: 1] in de verhalen die mensen vertellen, 2] in de 

culturele symbolen die mensen daarbij gebruiken en 3] door de praxis als ‘een manier van in de 

wereld zijn’. Dit combineerden ze met het gegeven dat de populaire cultuur voor jongeren zeer 

aantrekkelijk en belangrijk is. Wat de verhalen betreft bleek dat films of soaps inderdaad 

belangrijke bronnen zijn voor de betekenisconstructie van jongeren. Op het gebied van culturele 

symbolen scoren beelden uit reclames en culturele iconen (zoals sporters of popsterren) zeer 

hoog. Muziek, tenslotte, bleek voor jongeren een zeer belangrijke praxis. In de participerende 

observatie zal er speciale aandacht zijn voor deze aspecten, gecombineerd met de eerder 

genoemde zindimensies van ‘de groep’ c.q. hun leefomgeving, ‘thuis’ c.q. ‘de afwezige familie’ en 

hun vrije tijdsbesteding. 

 

AD 2] INTERVIEWS MET JONGEREN NA UITGELOKTE EXPRESSIE VAN ZIN 

Interviews verschaffen aanvullende data over omgang met zingevingsaspecten door de 

jongeren. Hier is het werken met triggers cruciaal, omdat jongeren in jeugdinstellingen vaak 
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moeite hebben om te verwoorden wat er in hen omgaat. Ook Liamputtong (2006) meent dat 

alternatieve onderzoeksmethoden voor met name kwetsbare groepen geboden zijn. Om dichter 

bij die zindimensie te komen van de jongeren, kan het levensboek bruikbaar zijn. De jongeren 

worden open uitgenodigd om te vertellen over wat er in hun levensboek staat. Het levensboek 

zelf, of elementen daaruit, zijn hier de triggers. Hun expressie van het omgaan met zinvragen kan 

ook via andere creatieve middelen worden ontlokt (dagboeken, gedichten, tekeningen, playlists, 

autobiopics, foto’s, youtube filmpjes et cetera).  

Het gaat bij deze zinervaringen om een dieptedimensie, wat ook doorvragen vereist. Ook hierbij 

is de bovenbeschreven inhoudelijke structurering uit het onderzoek van Savage et al. bruikbaar. 

De elementen die ze onderscheidden bieden toegangen tot het verdiepende doorvragen door de 

interviewer. Wat de verhalen betreft zoekt de interviewer bijvoorbeeld naar elementen uit films 

of soaps en vraagt naar het commentaar van de jongere daar op. Wat de culturele symbolen 

betreft, is de interviewer alert op beelden uit reclames en culturele iconen (zoals sporters of 

popsterren) en vraagt naar hun betekenis. De interviewer is ook alert op verwijzingen naar 

muzieknummers. Indien mogelijk vraagt de interviewer om samen naar het/de desbetreffende 

nummer(s) te luisteren. Daarna vraagt de interviewer naar de betekenis ervan voor de jongere. 

Ook besteedt de interviewer aandacht aan de eerder genoemde zindimensies van ‘de groep’ c.q. 

hun leefomgeving, ‘thuis’ c.q. ‘de afwezige familie’ en hun vrije tijdsbesteding. 

Ten tweede spelen in dat gedrag van jongeren media (games, muziek, TV, films) een belangrijke 

rol. Anders gezegd: we gaan er vanuit dat bij jongeren andere vormen van narrativiteit dan 

talige narrativiteit van groot belang zijn. Naast het ‘woord’ worden ‘beeld’ en ‘geluid’ steeds 

belangrijker in de leefwerelden van jongeren, ook wat  voor hun ervaring van zin en betekenis. 

Specifiek voor jongeren in jeugdinstellingen geldt dat ze nog twee taalvelden gebruiken om zich 

te positioneren, namelijk ‘de groep’ c.q. hun leefomgeving, en ‘thuis’ c.q. ‘de afwezige familie’. 

Ook is hun vrije tijdsbesteding een belangrijk domein waarin ze zin ervaren. In dit onderzoek 

proberen we zicht te krijgen op deze aspecten van de existentiële zinervaringen van jongeren. 

De virtuele gemeenschap als zingevingsbron komt daarbij nadrukkelijk in beeld. 

Uitgaande van het concept ‘speelse identiteit’, (zie boven) stellen we dat in de copingstrategieën 

m.b.t. de fundamentele aannamen ook audiovisuele media belangrijk zijn. De vraag blijft 

spannend hoe we toegang krijgen tot de zinervaringen van de jongeren in het kader van hun 

coping. Ook hier is de aanpak van Savage et al. (2006) in hun onderzoek naar de 

levensbeschouwing van 15-25 jarigen voor ons van belang. Die richtten zich grotendeels exact 

op hoe deze jongeren om gaan met audiovisuele media. Jongeren werden in groepsinterviews 

geïnterviewd, waarbij triggers (muziek, beelden) werden gebruikt. De onderzoekers kwamen tot 

de conclusie dat jongeren die media gebruiken voor het creëren van een ‘happy midi-narrative’. 

Geluk ('happiness') is het belangrijkste ideaal dat jongeren nastreven: voor zichzelf, voor hun 

vrienden en de gezinnen waaruit ze komen. Geluk moet ook in die verbanden worden 

gerealiseerd. Ze zijn weinig betrokken op verder weg liggende zaken zoals politiek. Maar hun 

idealen gaan wel verder dan de eigen persoon, en ze koesteren dus ook niet slechts een 'mini-

narrative'. Ze vormen voor zichzelf een 'happy midi-narrative'. De wereld wordt gezien als ten 

diepste goed ('benign'). Er zijn wel reële problemen, zoals verlies en eenzaamheid. Maar die 

achten ze overwinbaar doordat zij  worden omringd door familie en 'close friends' die 

onvoorwaardelijk van ze houden. Daardoor kunnen ze zich van het echte leven met z'n 

problemen ('the actual') bewegen naar het ideale ('the ideal'), dat dus een betekenisvolle 

microkosmos is van familie, vrienden en de populaire cultuur, waarin dat ideaal daadwerkelijk 
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gerealiseerd wordt. Hierin niet slagen betekent dat je faalt. Dat is ook je eigen schuld, want de 

wereld beschouwen de jongeren als ten diepste goed (‘benign’).  In feite is er sprake van een 

'silent, depressed dimension'. Ze weten weinig of niets van traditionele religieuze concepten en 

verhalen en deze hebben dus amper of geen relevantie voor hen. Met andere woorden: bij de 

traditionele meta-verhalen ('meta-narratives'), zoals dat van de christelijke religie, hebben ze 

geen aansluiting. Maar, en dat is cruciaal voor ons onderzoek, de onderzoekers opperen ook dat 

er vermoedelijk sprake is van een ‘silent, depressed dimension’: Er is onder jongeren sprake van 

eenzaamheid, pijn door echtscheiding van ouders et cetera. Maar die dimensie komt amper ter 

sprake in de interviews. Precies daar ligt een groot verschil met ons onderzoek: ook bij jongeren 

in jeugdinstellingen zal het ideaal van een ‘happy midi-narrative’ belangrijk zijn, omdat ook voor 

hen de populaire cultuur van de audiovisuele media een belangrijke identificatiebron is. Tegelijk 

is die dimensie van ‘wat anders is gelopen dan ze wensten’ in hun levens veel prominenter 

aanwezig. We kunnen de vraag dus iets preciezer formuleren: hoe krijgen we toegang tot die 

dimensie van ‘wat anders is gelopen dan ze wensten ‘ bij jongeren in jeugdinstellingen’? 

Groepsinterviews lijken daarvoor minder geschikt, omdat de kans groot is dat jongeren de 

‘sociaal gewenste antwoorden’ geven volgens de norm die in de leefwereld van jongeren 

domineert, nl. het happy midi-narrative. We zullen naast observeren moeten praten met de 

jongeren, met name met het oog op hoe ze omgaan met audiovisuele media en de onderlinge 

interacties die die omgang uitlokken. 

Samenvattend hebben de interviews het volgende doel: 1. In kaart brengen hoe jongeren 

zingeving in algemene zin tot expressie brengen; 2. De behoefte van jongeren aan zin in de 

interactie met de zorgverlener te beschrijven; 3. De evaluatie van het zingerichte handelen van 

de zorgverlener in de interactie; 4. Het inventariseren van de het perspectief van de jongere op 

bevorderende en belemmerende factoren voor zingerichte interactie. 

Er wordt een topicslist gebruikt gebaseerd op het conceptuele kader. 

 

AD 3] INTERVIEWS MET ZORGVERLENERS  

In deze interviews gaat het erom te verkennen welke visie zorgverleners op zingeving hebben 

en hoe ze deze hanteren in de alledaagse praktijk. Het wat en hoe van reflectie op zingeving als 

onderdeel van professionaliteit zal worden gethematiseerd. Daarbij kan een geobserveerd 

sleutelmoment als trigger worden gehanteerd. Voor het interview wordt een topiclist gemaakt 

gebaseerd op het conceptuele kader. 

Omdat het om een experimentele methodiek gaat, zowel wat betreft de observaties als wat 

betreft het gebruik van triggers bij het interview, lassen we een pilot-fase in, waarin de 

methodieken worden getest en zo nodig bijgesteld. 

De interviews worden opgenomen en getranscribeerd. De observaties worden geregistreerd met 

een dictafoon en/of veldnotities. Deze verwerken we kort na de observatie.  
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